
 
                                                                          Інформаційна картка 

Адміністративної послуги 
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ  

 (назва адміністративної послуги) 
Виконавчий комітет Смолінської  селищної ради 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги) 
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

1. 
Місцезнаходження суб'єкта 
надання адміністративної 
послуги 

 
смт.Смоліне, вул.Казакова 39,      тел.33646. 

2. Орган, що надає послугу Смолінська селищна рада 

3. 
Інформація щодо режиму 
роботи суб'єкта надання 
адміністративної послуги 

Понеділок - четвер : з 8:00 до 17:00 
 
П'ятниця: з 8:00 до 16.00 
Субота, неділя: вихідний          

4. 

Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 
та веб-сайт суб'єкта надання 
адміністративної послуги 

 
Електронна адреса  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5. 
  Закони України 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» - (ст. 37-1), 
Закон України «Про адміністративні послуги», 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні (ст.1,2,3.,ст.6,ст.6-1,ст.7,ст.9,.10,11(1-2-3), 
ст.13,ст.14, 
 Закон України «Про інформацію» - ст.5, 
Закон України «Про захист персональних даних», 
Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 

6. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 
реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 
02.03.2016 року №207 

7. Акти центральних органів 
виконавчої влади - 

8. 
Акти місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування  

Умови отримання адміністративної послуги 

9. 

Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
здійснення 
реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання 
шляхом внесення 
інформації до реєстру 
територіальної громади , 
документів ,до яких 
вносяться відомості про 
місце проживання особи ,із 
зазначенням адреси житла 
,та до Єдиного 
демографічного реєстру 

Для отримання послуги особа або її законний представник подає 
письмово заяву про : Зняття  з  реєстрації  місця проживання 
 - Зняття  з  реєстрації  місця проживання особи здійснюється на 
підставі: заяви особи або її законного представника; 
- судового  рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення 
права  власності  на  житлове  приміщення  або  права користування 
житловим  приміщенням,  про виселення, про визнання особи 
безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 
- свідоцтва про смерть; 
  - паспорта  або  паспортного  документа,  що  надійшов з органу 
державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, або документа про 
смерть,   виданого   компетентним   органом   іноземної   держави, 
легалізованого в установленому порядку; 
- інших документів, які свідчать про припинення: 
  підстав  для  перебування  на  території України іноземців т 
осіб без громадянства; 
-  підстав    для    проживання    або   перебування   особи   у 
спеціалізованій    соціальній    установі,   закладі   соціального 
обслуговування та соціального захисту; 
- підстав на право користування житловим приміщенням. 
-  Зняття  з  реєстрації  місця проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених   батьківського   піклування,   осіб,   стосовно  яких 
встановлено  опіку  чи  піклування,  здійснюється за погодженням з 
органами опіки і піклування. 



 Разом із заявою особа подає: 
- документ,   до   якого   вносяться  відомості  про  зняття  з 
реєстрації  місця  проживання.  Якщо  дитина не досягла 16-річного 
віку,   подається  свідоцтво  про  народження  або  свідоцтво  про 
належність до громадянства України; 
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, 
які  підлягають  взяттю  на  військовий  облік  або перебувають на 
військовому обліку). 
 У  разі  подачі  заяви законним представником особи додатково 
подаються: 
-  документ, що посвідчує особу законного представника; 
- документ,  що  підтверджує  повноваження  особи  як законного 
представника,  крім  випадків,  коли  законними  представниками  є 
батьки (усиновлювачі). 

10. 

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги 

Подача заяви (письмово) - 
1. особисто 
2.  представником - 
(законний представник або представник на підставі довіреності, 
посвідченої в установленому законом порядку). 

11. 
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги 

З оплатою 
За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується 
адміністративний збір: 
у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - 
у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; 
у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом 
строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. 
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
попереднього місця проживання адміністративний збір стягується 
лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого 
бюджету за новим місцем проживання 

12. Реквізити рахунків 

Плата за надання адміністративних послуг 
Код ЄДРПОУ - 3770536 
МФО - 899998, код платежу - 22012500, 
Рахунок №33214879011487 
Отримувач –Казначейство України, 
Місцевий бюджет Смолінської селищної ради  
 

13. Строк надання 
адміністративної послуги здійснюється в день подання документів. 

14. 
Вичерпний перелік підстав 
для відмови у наданні 
адміністративної послуги 

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця 
проживання, якщо: 
особа не подала передбачені цим Законом документи або 
інформацію; 
у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або 
подані нею документи є недійсними; 
для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не 
досягла 14-річного віку. 
Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про 
реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається 
особі із зазначенням у ній причин відмови" 

15. Результат надання 
адміністративної послуги Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи 

16. Спосіб отримання відповіді 
(результату) 

Особисто; 
законним представником. 

                 Затверджено: 
                 Рішенням виконавчого комітету   

                 Смолінської селищної ради 
 
 
 
 
 
 
 


